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Ágrip 

Í þessari ritgerð verður farið yfir sögu og þróun kennaramenntunar á Íslandi. Sérstaklega 

er gerð grein fyrir þeim breytingum sem hafa orðið á kennaramenntun á síðustu árum. 

Þessi rannsókn er viðtalsrannsókn, þar sem grunnurinn er frásögn tveggja viðmælenda, og 

hún er þannig byggð á persónulegum munnlegum heimildum. Ritgerðin er unnin í 

samstarfi við Miðstöð munnlegrar sögu. Í rannsókninni eru tekin viðtöl við tvo 

einstaklinga, sem unnu að nýskipan kennaranáms, Ólaf Jóhann Proppé fyrrverandi rektor 

við Kennaraháskóla Íslands og Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Í viðtölunum segja þeir frá reynslu sinni og vinnu sem snýr að 

skólamálum. Útgangspunkur ritgerðarinnar er að fjalla um af hverju var þörf á að lengja 

kennaranámið um tvö ár. Hver var hugsunin og vinnan á bakvið þá ákvörðun? Viðtölin 

voru tekin upp í skóla við einn viðmælanda í einu, og þeir segja sögu sína án þess að vera 

truflaðir. Viðmælendur hittust ekki. Einnig er stuðst við ritaðar heimildir um íslenska 

skólasögu.  

Lykilorð: Munnleg saga  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennaradeild við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 10 ECTS einingar. 

Helgi Skúli Kjartansson, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands veitti leiðsögn við 

gerð ritgerðarinnar.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum Ólafi Jóhann Proppé, fyrrverandi rektor við 

Kennaraháskóla Íslands og Ingvari Sigurgeirssyni, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, sérstaklega fyrir að gefa sér tíma fyrir viðtölin. Án þeirra hefði þessi ritgerð ekki 

orðið að veruleika. Einnig vil ég þakka vinkonu minni Höllu Eyberg Þorgeirsdóttur fyrir að 

fara í gegnum þetta ferli með mér í sumar.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort 

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Eftirfarandi ritgerð fjallar um þær breytingar sem hafa orðið á kennaramenntun á Íslandi 

síðan fyrstu lög um kennaraskóla voru samþykkt á Alþingi þann 14. september 1907, með 

áherslu á þá þróun sem hefur orðið á síðustu árum. Segja má að sl. öld hafi ákveðin 

bylting orðið á kennaranáminu. Hröð þróun þjóðfélagsins kallar stöðugt á nýjar áherslur í 

kennslu, og tækniframfarir vekja þörf á nýjum kennsluaðferðum. Kennarar þurfa að laga 

sig að breyttum þjóðfélagsaðstæðum hverju sinni til að viðhalda þekkingu sinni svo þeir 

geti undirbúið komandi þjóðfélagsþegna sem best.  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna þróun kennaramenntunar á Íslandi og 

þá sérstaklega þörfina á að lengja nám grunnskólakennara í fimm ár við sameiningu 

Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands. Árið 2008 voru samþykkt lög á Alþingi um að 

menntun kennara á skólastigunum frá leikskóla til framhaldsskóla skyldi frá 1. júlí 2011 

ljúka með meistaragráðu (Lög nr. 87/2008).  

Ritgerðin er byggð á viðtölum við tvo einstaklinga sem komu að undirbúningi og 

vinnu varðandi nýskipan kennaranáms. Ólafur J. Proppé, fyrrverandi rektor 

Kennaraháskóla Íslands, barðist fyrir lengingu námsins og er ritgerðin að stórum hluta 

byggð á viðtali við hann. Einnig er tekið viðtal við Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við 

Menntavísindasvið Háskóla Ísland, þar sem hann kemur sínum sjónarmiðum á framfæri 

varðandi sama málefni. 

Grunnskólakennaranám er skilgreint sem starfsmenntun sem miðar að því að 

undirbúa kennara undir kennslu og önnur störf í grunnskólum (Háskóli Íslands, 

Kennaradeild, 2012). Viðhorf í Háskóla Íslands virðast hins vegar fremur þau að 

faggreinanám kennaranema fari fram í núverandi deildum Háskóla Íslands eða á vegum 

þeirra.  

Báðir viðmælendur líkja kennaranáminu við annað starfstengt nám við Háskóla 

Íslands. Þar eru aðrar áherslur og önnur viðfangsefni sem verið er að fást við. Þess vegna 

tel ég að kennaramenntun geti ekki fylgt þeirra stefnum og straumum. Kennaranám snýst 

um að vinna með börnum og þar af leiðandi þarf kennarinn að vera í símenntun með 
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starfi. Því tel ég að ekki séu til fyrirmyndir úr öðrum deildum háskólans er snúa að 

uppeldis- og kennslufræði barna.  

Með því að lengja námið um tvö ár, án þess að taka tillit til launa, aukins álags og 

breyttar áherslur í skólamálum á Íslandi, er mikilvægt að faglegri umræðu um 

breytingarnar og viðhorf í samfélaginu gagnvart menntun kennara verði haldið áfram. Í 

samanburði við nágrannaþjóðir okkar þá erum við ekki eftirbátar í menntun kennara 

heldur erum við eftirbátar í viðhorfum til stéttarinnar.  

Spurning er hvort þessi lenging ásamt breyttum kennsluháttum muni gera komandi 

kennara betur undirbúna fyrir starfið. Rannsóknarspurningin sem var höfð að leiðarljósi 

var: Hvers vegna var þörf á að lengja grunnskólakennaranám í fimm ár? 

1.1 Aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknar 

Hér verður aðferðarfræði rannsóknarinnar kynnt og farið yfir framkvæmd hennar í 

nokkrum liðum.  

Aðferðafræðin í ritgerðinni er unnin í samstarfi við Miðstöð munnlegrar sögu og var 

hún kennd í námskeiðinu Sagnfræði og sögunám, við Kennaradeild Háskóla Íslands vorið 

2012, sem að rannsakandi sótti.  

Aðferðin sem er notuð í þessari rannsókn, er að nota viðtöl rannsakanda við tvo 

viðmælendur sem persónulega og munnlega heimild. Ekki var notast við spurningalista í 

viðtölunum. Áður en viðtalið var tekið upp var farið yfir leiðbeiningar með viðmælendum 

og eftir það var þeim gefið orðið. Þar segja þeir frá aðdraganda að þeim breytingum sem 

voru gerðar með nýju lögunum.  

Viðmælendur voru valdir í samstarfi við leiðbeinenda og aðstoðaði hann við að 

nálgast þá. Viðtölin voru tekin upp á skrifstofu á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands og 

fundir fyrir viðtölin fóru einnig fram á sama stað. Farið var eftir leiðbeiningum frá Miðstöð 

munnlegrar sögu og upptökutæki fengið að láni frá þeim. Fyrir viðtalið fór rannsakandi á 

fund með forstöðumanni Miðstöðvar munnlegrar sögu þar sem farið var yfir 

verklagsreglur þeirra og skrifað undir samning um að viðtalið væri eign þeirra og í þeirra 

varðveislu. Ástæðan fyrir því að ég valdi þessa aðferð er að mér finnst mikilvægt að 

heimild af þessu tagi varðveitist og sé aðgengileg fyrir aðra í framtíðinni. 

Munnleg saga byggist á munnlegri frásögn og er ein af mörgum sagnfræðilegum 

aðferðum (Unnur María Bergsveinsdóttir, 2007). Þessi nýstárlega nálgun er viðurkennd 



 bls. 8 

sem fullgild aðferð innan sagnfræði. Hún er bæði krefjandi og tímafrek þar sem 

rannsakandi skrifar upp viðtalið í heild sinni og unnið er úr viðtalinu með hliðsjón af 

öðrum heimildum.  

Viðmælendur mínir hafa nána þekkingu á þeim ákvörðunum og breytingum sem 

hafa orðið á kennaramenntun síðustu áratuga. Frásögn þeirra gefur rannsakanda þannig 

einstakt tækifæri að kynnast aðdragandanum að þeim breytingum er lágu að baki 

lengingu á kennaramenntun á Íslandi. Hér áður fyrr nálguðust fræðimenn munnlegar 

heimildir á þann hátt að eftir að búið var að taka upp viðtölin og skrifa þau upp, var unnið 

úr þeim og niðurstöður kynntar. Oft glötuðust viðtölin sjálf. Í dag er það hinsvegar 

almennt viðurkennt að sú tjáning sem í frásögn felst inniheldur svo miklu meira en hægt 

sé að koma að öllu leyti til skila í rituðu máli, og því er mikilvægt að varðveita hljóðritanir 

eða myndrænar heimildir, svo frásagnir geti öðlast nýtt líf í framtíðinni.  

Með því að taka viðtal við viðmælendur mína og gefa þeim orðið er reynt að nálgast 

málefnið frá öðrum sjónarhóli en það sem áður hefur verið gert, þ.e. út frá viðhorfum 

þeirra, lífsháttum, tilfinningum og upplifun á aðstæðum. Þetta gefur sögunni meira líf og 

lit en ef um einungis væri að ræða heimildaritgerð. Rödd þeirra og viðhorf munu 

varðveitast og vonandi nýtast öðrum í framtíðinni.  
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2 Saga grunnskólakennaramenntunar á Íslandi 

Fyrsta reglugerð um kennarafræðslu var gefin út 1. febrúar árið 1892 af landshöfðingja. 

Alþingi samþykkti að veita fé úr Landssjóði á fjárlögum til kennaramenntunar. Reglugerðin 

kvað á um að námskeiðið skyldi halda í Flensborgarskóla í Hafnarfirði og standa í einn og 

hálfan mánuð á vorin eftir að skólaári gagnfræðaskólans væri lokið. Inntökuskilyrði voru 

tveggja vetra gagnfræðanám eða burtfararpróf úr annað hvort kvennaskóla eða 

búnaðarskóla. Inntökupróf var líka í boði. Einnig voru teknir inn þeir sem voru próflausir 

en höfðu unnið við kennslu áður. Námskeiðin féllu niður á árunum 1895-1896 vegna 

lélegrar þátttöku (Freysteinn Gunnarsson, 1958).  

Árið 1896 var námskeiðinu við Flensborgarskóla breytt í eins vetrar skóla, eins konar 

þriðja bekk í gagnfræðaskóla með sömu inntökuskilyrði og fyrr. Kennaradeildin í Flensborg 

var aldrei fastur skóli í lögum heldur var haldið uppi af árlegum styrk úr Landssjóði. Það 

var svo árið 1907 að fyrstu fræðslulögin voru sett og mörkuðu þau tímamót í sögu 

alþýðufræðslunnar á Íslandi (Freysteinn Gunnarsson, 1958). Eftir að lögin voru samþykkt 

voru einnig sett lög um stofnun kennaraskóla í Reykjavík (Freysteinn Gunnarsson, 1958). 

Kennaraskólinn í Reykjavík var settur 1. október árið 1908 við Laufásveg og er það hús 

friðað í dag (Helgi Skúli Kjartansson, Kristín Indriðadóttir, Ólöf Garðarsdóttir og Sigríður 

Pétursdóttir, 2008). 

Áður en frumvarpið var samþykkt hafði mikil umræða farið fram um þetta málefni. 

Þó svo að lög um kennaraskóla hefðu verið samþykkt árið 1907 urðu ekki miklar 

breytingar á menntun kennara. Kennaraskólinn var þriggja vetra skóli eins og 

Flensborgarskóli, tveggja ára gagnfræðinám og eitt ár í kennaradeild. Munurinn var sá að 

námið í Kennaraskólanum var skipulagt sem kennaranám allan tímann. (Lýður Björnsson, 

1981). Kennaranámið stóð yfir í þrjá til sex mánuði á veturna, inntökukröfur litlar umfram 

skyldunám (Helgi Skúli Kjartansson, Kristín Indriðadóttir, Ólöf Garðarsdóttir og Sigríður 

Pétursdóttir, 2008). 

Í námskrá Kennaraskólans voru barnaskólagreinar að viðbættri dönsku og uppeldis- 

og kennslufræði. Kennarar fóru einnig í æfingakennslu og þurftu þeir oft að annast 

sýnikennslu (Lýður Björnsson, 1983-1984). Breyting var gerð á lögunum árið 1924. Þá var 
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skólatími lengdur um einn mánuð og enska var tekin upp sem námsgrein. Árið 1943 var 

lögum um kennaranám og skólanum aftur breytt. Nemendur tóku nú inntökupróf bæði í 

Flensborgarskóla og Kennaraskóla. Ráðlagt var að nemendur væru búnir að ljúka tveggja 

ára námi í t.d. gagnfræðiskóla eða héraðsskóla.  

Árið 1945 var skólatími lengdur í fjögurra ára nám í stað þriggja og ári seinna árlegur 

skólatími lengdur í átta mánuði. Þá var námstíminn í skólanum kominn í 32 mánuði 

samtals í stað 18 mánaða sem var í upphafi (Freysteinn Gunnarsson, 1958).  

Með fræðslulögunum árið 1946 var bætt við einu ári við fræðsluskylduna hjá 

börnum. Þessar breytingar áttu að gerast næstu sex árin og skólar máttu ekki ráða til sín 

barnakennara án réttinda. Áhrif þessara breytinga komu fram í lögum um menntun 

kennara árið 1947 og áttu þau að stuðla að kennslufræðilegum rannsóknum, framhalds- 

og endurmenntun kennara, og að stofna skyldi sérstakan Æfingaskóla. Eftir þessar 

breytingar átti kennaranámið að vera hliðstætt stúdentsprófi, fjögur ár með 

inntökuskilyrði. Þeir sem höfðu lokið landsprófi og með gott gagnfræðinám sóttu um í 

Kennaraskólanum til þess að geta lokið stúdentsprófi. Lögum um kennaramenntun var 

svo aftur breytt árið 1963. Þá var boðið upp á framhaldsmenntun fyrir þá sem höfðu lokið 

stúdentsprófi og gátu bætt við sig uppeldis- og kennslufræði. Með þessum breytingum 

voru gerðar meiri menntunarkröfur. Markmiðið var að kennari í bóklegri grein hefði lokið 

eins til tveggja ára háskólanámi í kennslugreininni frá Háskóla Íslands. Með þessu var gert 

ráð fyrir viðbótarnámi fyrir barnakennara. Meiri menntunarkröfur voru gerðar til kennara 

á gagnfræðastigi. Kennaranámið færðist í háskólann og útskrifuðust margir þaðan. Með 

grunnskólalögum árið 1974 var gagnfræðastiginu breytt í þriggja ára unglingastig og þá 

gilti sama regla og árið 1946 að almennt kennaranám dygði líka kennurum á unglingastigi 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008).  

Árið 1969 var námið lengt í stúdentadeild Kennaraskólans úr einu ári í tvö ár og 

sama ár var í síðasta sinn teknir inn nýnemar í fjögurra ára almennt kennaranám. 

Kennaraskólinn efndi til eins vetrar náms í framhaldsdeild með megináherslu á menntun 

sérkennara og síðan á fleiri sviðum. Þar átti fólk með eldra kennarapróf, en án 

stúdentsprófs, loks kost á viðbótarmenntun í innlendum háskóla (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008). 

Á þessum tíma útskrifuðu fleiri skólar kennara til kennslu á grunnskólastigi. 

Kennaramenntun mátti stunda við Handíða- og myndlistaskóla sem var stofnaður 1940, 



 bls. 11 

Húsmæðrakennaraskóla Íslands og Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni sem báðir tóku til 

starfa 1942. Eins voru útskrifaðir tónlistarkennarar frá Tónlistarskóla Reykjavíkur frá árinu 

1945 (Lýður Björnsson, 1983-1984). Ekki verður farið yfir hlutverk og þróun þessara skóla í 

þessari ritgerð heldur verður sjónum aðallega beint að starfsemi Kennaraháskóla Íslands.  

Árið 1971 var Kennaraskóla Íslands breytt í Kennaraháskóla Íslands með lögum nr. 

31. Kennaraháskólinn var þriggja ára nám og nemendur útskrifuðust með B.Ed. gráðu. 

Krafist var stúdentspófs eða jafngildi þess við inntöku í háskólann.  

Upp úr 1980 voru margir á því að þriggja ára kennaranám væri ekki nóg og bentu á 

nauðsyn þess að lengja námið í fjögur ár eins og í nágrannalöndunum. Það var svo árið 

1988 að samþykkt voru lög um að lengja nám kennara í fjögur ár með B.Ed. gráðu (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2007).  

Þetta var gert með því að auka hlutfall kjörsviða og bæta við þeirri kröfu að 

kennarar tækju fleiri einingar í vettvangsnámi með það fyrir augum að efla fagþekkingu 

þeirra. Lögin áttu ekki að taka gildi fyrr en 1991, en þeim var aldrei komið í framkvæmd 

þar sem mikill hörgull var á kennurum í landinu. Lenging kennaranámsins var mikið 

gagnrýnd þar sem töluvert vantaði upp á menntun kennara á landsbyggðinni. Lögin voru 

felld úr gildi árið 1994. Þar með var lengd námsins ekki lengur lögbundin, heldur á valdi 

Kennaraháskóla Íslands að ákveða framhaldið.  

Til þess að koma til móts við þarfir þeirra sem bjuggu á landsbyggðinni var stofnuð 

kennaradeild við Háskólann á Akureyri og tók hún til starfa haustið 1993 með lögum nr. 

51/1992 (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007).  

Einnig var á þessum árum efnt til fjarnáms við Kennaraháskóla Íslands, upphaflega 

einungis fyrir starfandi réttindalausa kennara utan höfuðborgarsvæðisins. Sett var á 

laggirnar fjarnám með ákvæðum um rétt fólks sem hafði langa kennslureynslu án 

kennaraprófs til að afla sér kennsluréttinda. Námið var skipulagt sem hefðbundinn 

bréfaskóli með reglulegum staðbundnum lotum að skandinavískri fyrirmynd. Þessi 

námsbraut var starfrækt til 1992. Í janúar 1993 urðu þáttaskil í fjarkennslu við 

Kennaraháskólann þegar gerður var samningur við Íslenska menntanetið um aðgang að 

tölvuneti á nýrri námsbraut fjarskóla til B.Ed. gráðu fyrir grunnskólakennara (Auður 

Kristinsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og M. Allyson Macdonald, 2001).  

Eftir að leikskóli var skilgreindur sem fyrsta stig menntakerfisins árið 1994 hófust 

miklar umræður um sameiningu kennara- og uppeldismenntunar innan menntakerfisins. Í 
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kjölfar umræðanna urðu mikil þáttaskil árið 1998 þegar nám leikskólakennara, 

íþróttakennara og þroskaþjálfa var fært á háskólastig með lögum nr. 137/1997 um 

Kennaraháskóla Íslands (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007).  

Árið 2004 var fyrst lögð fram, og samþykkt, áætlun um fimm ára kennaranám og ný 

stefna Kennaraháskóla Íslands samþykkt af háskólaráði. Markmiðið var að efla 

starfsmenntun við skólann, bæði með því að lengja námið og auka gæði þess. Með 

Bologna-samþykktina að leiðarljósi var kennaranám þar með skilgreint sem starfstengt 

rannsóknarnám. Ný lágmarks menntunarkrafa, meistaragráða, verður þannig að 

veruleika. Er þar miðað við fyrirkomulag skv. Bologna samþykktinni um þriggja ára 

grunnháskólapróf og tveggja ára meistaranám (Anna Kristín Sigurðardóttir, Guðrún 

Geirsdóttir og Ingvar Sigurgeirsson, 2009). Árið 2008 voru samþykkt lög nr. 87 á Alþingi 

um að menntun kennara á skólastigunum frá leikskóla til framhaldsskóla skyldi frá 1. júlí 

2011 ljúka með meistaragráðu (Stjórnartíðindi, 2008). Með þessu er búið að lögfesta að 

kennarar á öllum skólastigum skuli hafa lokið meistaragráðu. 
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3 Viðmælendur  

Hér er stutt lýsing á þeim tveimur viðmælendum sem veittu rannsakanda viðtöl í 

ritgerðinni. Nöfn þeirra eru birt með samþykki þeirra og viðtölin eru unnin í samstarfi við 

Miðstöð munnlegra sögu.  

3.1 Ólafur Jóhann Proppé, fyrrverandi rektor Kennaraháskóla Íslands 

 

Ólafur byrjar viðtalið á að kynna sig og fer hann yfir menntun og feril sinn er snýr að 

skólamálum.  

Ólafur Jóhann Proppé heiti ég og er fyrrverandi rektor við Kennaraháskóla 

Íslands og er sjötugur. Ég er kominn út úr þessu starfi en hef sinnt 

kennarastörfum og uppeldisstörfum alla mína tíð. Ég útskrifaðist sem 

kennari árið 1964 og starfaði við grunnskóla í 10 ár. Áðrið 1971 fór ég í 

framhaldsnám í námskrár- og námsmatsfræði við Kennaraháskóla Íslands 

og árið 1974 flutti ég ásamt fjölskyldu minni til Bandaríkjanna og lauk þar 

meistaraprófi árið 1976 og svo doktorsprófi frá sama skóla í Bandaríkjunum 

árið 1982. Ég starfaði hér víða við kennslu í skólum og líka í 

Menntamálaráðuneytinu, skólarannsóknardeild og við endurskipulagningu 

á menntakerfinu þar. En árið 1983 kom ég að Kennaraháskóla Íslands og 

var þar fyrst lektor, síðan dósent, prófessor og svo aðstoðarrektor og rektor 

í mörg ár.  

3.2 Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Kennaradeild Háskóla Íslands.  

Með góðfúslegu leyfi Ingvars verður farið stuttlega yfir menntun og upplýsingar um 

Ingvar. Ingvar bendir rannsakanda heimasíðu sína hjá Háskóla Íslands og slóðin er 

http://notendur.hi.is/ingvars/. Ingvar er fæddur 1950.  

Ingvar stundaði nám við Kennaraskóla Íslands og Kennaraháskóla Íslands og 

útskrifaðist með kennarapróf, stúdentspróf, nám um kennslu barna með sérþarfir og B.Ed. 

próf árunum 1970-1985. Ári seinna lauk síðan M.A. gráðu í uppeldis- og kennslufræðum 

frá Sussex-háskóla í Suður-Englandi og síðan D.Phil. gráðu frá Sussex-háskóla 1992. Ingvar 

hefur starfað við kennslu frá því hann útskrifaðist frá Kennaraskóla Íslands m.a. sem 

http://notendur.hi.is/ingvars/
http://www.sussex.ac.uk/
http://www.sussex.ac.uk/
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kennari í grunnskólum, námstjóri skólarannsóknardeildar, lektor, dósent og prófessor. 

Ingvar hefur birt og gefið út mikið af efni, sem tengist rannsóknum og fræðimennsku.  
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4 Rannsókn 

Viðtölin við viðmælendur voru tekin upp í sitt hvoru lagi á skrifstofu í Stakkahlíð við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Viðtalið við Ólaf Jóhann Proppé, fyrrverandi rektor Kennaraháskóla Íslands, var 

tekið upp þann 18. maí 2012. 

Viðtalið við Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við Kennaradeild Háskóla Íslands, var 

tekið upp þann 29. maí 2012. 

Spurning mín til viðmælenda var: Hvers vegna var þörf á að lengja 

grunnskólakennaranám í 5 ár? Viðmælendum var svo gefið orðið.  

4.1. Svar Ólafs J. Proppé: 

Það hefur runnið mikið vatn til sjávar og það eru að verða 50 ár síðan ég útskrifaðist sem 

kennari úr gömlu kennaramenntunarlíkani. Það eru afskaplega ólíkar kröfur sem eru 

gerðar í dag, ekki bara í kennaramenntuninni heldur líka í skólanum sjálfum. Staða 

kennarans í samfélaginu og skólanum hefur breyst og hlutverk skólanna.  

Fyrir 50 árum var til dæmis námsefni kennt eftir ákveðnum kennslubókum. Það var 

ekki verkefni kennara, hvorki í kennaranámi eða í skólanum sjálfum, að vera eitthvað að 

skilgreina hvað ætti að kenna þessum eða hinum. Fyrir 50 árum var líka langt frá því að 

allur árgangurinn kæmi inn í skólana. Það var fullt af börnum sem voru algjörlega utan við 

hefðbundna kerfið og þá er ég að hugsa um fatlaða og þroskaskerta. Verkefni venjulegs 

grunnskólakennara, sama hvað hann kennir eða á hvaða aldurstigi í dag, eru allt önnur 

heldur en þau voru fyrir áratugum. Nú vilja menn aðlaga skólana að börnunum. Menn tala 

jafnvel um mismunandi námsefni fyrir mismunandi börn og núna er það einn skóli fyrir 

alla sem gerir alveg nýjar kröfur til kennarans.  

Annað sem hefur gerst á síðustu áratugum er að til dæmis þegar ég var að byrja 

kenna þá var ég bara kennari með mínum bekk og inni í minni stofu. Það skipti sér enginn 

af því sem að ég var að gera. Nú í grunnskóla verða menn að vinna saman í teymum þar 

sem einn er sérfræðingur á þessu sviði og annar á öðru sviði. Menn bera sig saman og 

bera ábyrgð á stórum hópi barna. Starfið er gjörsamlega allt annað og kennarinn í dag þarf 

að vera miklu meiri sérfræðingur á ýmsum sviðum heldur en áður var ætlast til. Þetta er 



 bls. 16 

liður í þörfinni að lengja og færa kennaramenntun upp á við, kafa dýpra inn í fræðin og ná 

betra valdi á þeim. 

Kennaranámið sem ég lauk árið 1964 var ekki í háskóla heldur í kennaraskóla. Þó að 

kennarar hafi nú í áratugi verið háskólamenntaðir þá eru þeir samt á svo afmörkuðum 

sviðum hver fyrir sig að þeir verða að vinna saman í teymum til þess að ráða sameiginlega 

við verkefnið sem að skólinn er að fást við. Árið 1971 var lögum breytt og þá var búið að 

tala um það í áratugi. Það var ekki bara þá sem menn fundu þörfina fyrir að lengja 

kennaranám og fara með það á hærra stig. Það hefur verið talað um það á Alþingi, jafnvel 

fyrir stríð (seinni heimstyrjöldina). Í fræðslulögunum 1946 var gert ráð fyrir lengingu á 

náminu en það varð aldrei að veruleika fyrr en árið 1971. Þá var menntunin formlega færð 

upp á háskólastig og gerð krafa um þriggja ára háskólanám eftir stúdentspróf. Þetta hélst í 

áratugi og kallaðist B.Ed. nám.  

Það voru átök í samfélaginu vegna þess að Kennaraháskólinn varð til og var annar 

háskólinn í landinu. Það var mikil andstaða gegn því í samfélaginu vegna þessa og meðal 

annars frá Háskóla Íslands. En þetta varð nú að veruleika og var í samræmi við það sem 

var að gerast í löndunum í kringum okkur. Þetta var gert undir miklum áhrifum frá 

Norðurlöndunum, sérstaklega frá danskri löggjöf og danskri kennaramenntun svo og 

Svíþjóð og fleiri löndum. Við vorum komin langt á eftir öðrum Norðurlandaþjóðum og 

urðum í rauninni að taka þetta skref.  

Svona var þetta í mörg ár og voru kennarar við Kennaraháskólann sannfærðir um og 

færðu fyrir því sterk rök, að það ekki væri hægt að taka á öllu því sem þyrfti að taka á í 

kennaramenntun innan þessara þriggja ára. Að mennta kennarana í greinum sem þeir 

ætluðu að kenna, fjalla um hlutverk og störf kennarans í tengslum við þroska barna og 

unglinga, og fleira í tengslum við það þótti óraunhæft. Svo var tæknin að koma með 

auknum þunga og kennarar þurftu að ná völdum á henni. Sífellt bætist við það 

kennaramenntunina. Í rauninni var ekki pláss fyrir það vegna þess að ramminn var 

afmarkaður við þrjú ár.  

Síðan gerist það að vegna mikils þrýstings og umræðna í samfélaginu ákveður 

Alþingi að lengja kennaranámið í fjögur ár. Kennaramenntunarsamfélagið og kennara-

stéttin fagnaði því og töldu að hér væri að koma lausn á vandanum. Menn fóru að 

undirbúa nýtt kennaranám en af pólitískum ástæðum var það dregið tilbaka af þinginu 

[árið 1994]. Ástæðan fyrir því, og ég ætla bara að segja það hérna, var sú að fólk í 
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samfélaginu taldi að það þyrfti ekkert að lengja námið og að kennarar þyrftu heldur ekki 

að vita svona mikið. Það væri spurning um áherslur, hvað væri inni í myndinni, og svo 

tengdist þetta líka tilkomu Háskólans á Akureyri. Háskólinn á Akureyri vildi fá nemendur 

og setja af stað kennaramenntun sem þeir voru ekki komnir með áður. Þeir sögðu að - til 

þess að fá ráðherra til að veita þeim leyfi - þyrfti ekki að hafa þetta fjögur ár. Þannig átti 

að spara í kerfinu og allt var dregið tilbaka. Áfram hélt þriggja ára kennaranám og fólk 

bæði úti á akrinum, úti í skólunum og innan kennaramenntunar var sannfært um að það 

væri ekki hægt að lengja námið. Nemendur sem fóru í gegnum námið studdu það 

heilshugar að það þyrfti ekki lengja kennaranámið.  

Þannig að nú stöndum við í þessum sporum í íslensku skólasamfélagi að það er gerð 

krafa um fimm ára kennaranám. Ekki bara fjögurra heldur eru menn búnir að taka skrefið í 

fimm ár. Eins og á öðrum sviðum háskólanáms er hugsað í takt við Evrópusamþykktir að 

grunnnámið sé þrjú ár og svo tveggja ára meistaranám. Þannig að ef að við erum að tala 

um fimm ár, er eðlilegt að það sé á meistarastigi eins og hjá öðrum fagstéttum. Þetta 

studdu langflestir. Nemendur hér í kennaranámi studdu þetta ásamt Kennarasambandi 

Íslands. Mál manna var það, sem fram kom bæði í rannsóknum og úttektum hérlendis og 

enn fremur í úttektum sem voru gerðar af OECD og fleiri aðilum á íslensku skólakerfi, að 

við værum langt á eftir öðrum þjóðum í Evrópu, m.a. á Norðurlöndunum.  

Menn nefndu til dæmis Finna sem voru fyrstir þjóða í Evrópu til að gera sambæri-

legar kröfur. Ég held að það hafi verið í kringum 1978 þannig að það eru áratugir síðan 

Finnar tóku þetta skref og langflestar þjóðir eru búnar að taka þetta skref. Þegar verið var 

að berjast fyrir þessum breytingum vorum við langt á eftir öðrum þjóðum. Kennarar á 

Íslandi voru með talsvert minni menntun heldur en flestar aðrar þjóðir sem við vildum 

bera okkur saman við. Auðvitað var hægt að finna þjóðir í þróunarlöndunum og annars 

staðar í heiminum sem voru með eitthvað allt annað kerfi. En við vorum að bera okkur 

saman við ákveðnar þjóðir sem voru Norðurlöndin og enskumælandi þjóðir, Bretland og 

fleiri.  

Þetta er nú þróunin í þessu og nú eru menn farnir að spyrja hvort fimm ár séu 

jafnvel ekki nóg. Í rauninni eru menn farnir að segja að grunnskólastarf sé þannig vaxið að 

það sé ekki nóg að hafa bara fólk með fimm ára menntun. Það þarf að hafa sérfræðinga á 

ýmsum sviðum og eftir sem áður mun fólk örugglega leita sér enn meiri menntunar á 

sérsviðum, þó það hafi klárað fimm ára kennaramenntun. Til dæmis þeir sem vilja verða 
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sérfræðingar í sérkennslu, kennslu mikið fatlaðra einstaklinga eða þeir sem ætla að taka 

að sér stjórnun [í menntakerfinu]. Í framtíðinni mun örugglega margir af þeim sem klára 

fimm ára menntun taka aðra meistaragráðu til þess að dýpka sig inn á önnur svið sem 

falla undir verkefni grunnskólans.  

Auðvitað er þetta allt umdeilanlegt hvernig eigi að skipuleggja kennaramenntun 

alveg eins og aðra menntun. Við getum tekið þess vegna læknisfræði. Hvað á hún að vera 

löng og í hverju á hún að vera fólgin og hvaða þættir eiga að vera þar? Öll menntun sem 

menntar fólk til ákveðinna starfa þarf alltaf að taka tillit til samfélagsins og verkefnanna 

sem á að vinna. Það er auðvitað líka mikilvægt að átta sig á því að það er engin 

starfsmenntun, hvort sem það er kennaramenntun, verkfræðimenntun, læknisfræði eða 

hvaða nafni hún nefnist, sem undirbýr fólk undir allt sem það þarf að takast á við þegar 

það kemur út í starfið. Þannig að allt fagmenntað fólk verður að halda áfram að læra 

áfram alla sína starfstíð og bæta við sig og breyta í rauninu starfinu líka í nám.  

Þannig að það er langt frá því að lenging kennaramenntunar muni búa til 

alfullkomna kennara, en þetta eru svona stóru rökin. Það er líka nauðsynlegt að skoða 

kennaramenntun í samhengi við aðrar rótgrónar fagstéttir. Hér á Íslandi eins og í öðrum 

samfélögum eru margar gamlar stéttir sem hafa í áratugi og jafnvel öldum saman haft 

háan „status“ í samfélaginu. Nú er ég að tala um félagslegan „status“ stétta sem hafa 

verið á háskólastigi og þar ber hæst þrenns konar starfsmenntun eftir að háskólar urðu til: 

guðfræði, lögfræði og læknisfræði. Þessar þrjár grunnstéttir efaðist enginn um að ætti að 

kenna í háskóla og það þyrfti langt nám til þess að sinna þeim. Engar sambærilegar deilur 

hafa verið um það hvort lögfræði þyrfti að vera fjögur eða fimm ár eins og deilurnar um 

kennaramenntunina. Það er mjög sérkennilegt og segir okkur að það sem skiptir kannski 

ekki síst máli er hvaða stöðu eða félagslega stöðu hvert starf hefur í samfélaginu. Það 

spilar mikið inn í og sýnir sig núna þegar lögin segja að fimm ára menntun þurfi að 

lágmarki til að kenna í grunnskóla. 

 En ef við skoðum launin þá eru þau líka áhrifavaldur og það er ekki óeðlilegt að fólk 

sem er að ákveða sig að fara í starfsnám, eða er í því ferli, að það hugsi með sér: „jæja 

hvað fæ ég í laun fyrir allt mitt erfiði og allt mitt nám?”. Þá er það staðreynd að 

kennarastéttin er lægra launuð með jafn mikla menntun heldur en margar sérfræðistéttir 

og þá kemur spurningin, hvernig stendur á því? Er það vegna þess að samfélagið 

viðurkennir ekki að kennarastarfið sé sérfræðifag? Það er kannski hluti af því. Það leifir 
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enn svolítið af þeirri skoðun að hver sem er geti kennt. Í hugum margra er krafan um að 

vera kennari kannski sú að hann þurfi bara að kunna þokkaleg skil á námsefninu sem hann 

er að kenna og vera svona sæmilega góð manneskja og það sé nóg. Þannig hugsa margir 

um kennslu. Það er eðlilegt að meðan þau viðhorf eru til staðar í samfélaginu að þá séu 

kennurum ekki borguð laun til jafns við aðrar starfsstéttir með sambærilega menntun.  

Margir hafa haft áhyggjur af því að nú hefur aðsókn að kennaranámi minnkað 

síðustu árin. Menn setja samhengi á milli þess það sé búið að setja í lög að nú sé gerð 

krafa um fimm ára nám og að þess vegna hafi aðsóknin hrapað. Ég er ekki í nokkrum vafa 

um að það er einhver hluti af skýringunni og það er eðlilegt að ungt fólk eða fólk sem 

ætlar að fara í starfsnám velti svolítið fyrir sér námstíma og hvaða réttindi það fær og 

hvaða störf verði síðan í boði. Menn eru að borga sitt nám dýrum dómum eða taka 

námslán og velta þessu eðlilega fyrir sér hvort sem þeir eru að fara í kennaranám eða 

hvaða annað nám sem er. Hins vegar gerist þetta alltaf þegar breytingar verða á svona 

kerfum, aðsóknin minnkar og hefur bein áhrif.  

Þegar síðasta stóra breytingin var gerð á kennaramenntun árið 1971, og hún 

formlega færð upp á háskólastig var gerð krafa um þriggja ára háskólanám sem leiddi til 

minnkandi aðsóknar. Fyrsta árið eftir að þau lög tóku gildi voru sjö manns í fyrsta árgangi 

en svo smám saman hækkaði sú tala á næstu árum. Ætli það hafi ekki verið eftir svona 

fimm til átta ár að yfir hundrað manns hófu nám á fyrsta ári í Kennaraháskóla Íslands. 

Nokkrum árum og áratugum síðar var það orðið svo að aðsókn a.m.k. tvöfaldaðist sem 

skólinn gat ekki ráðið við og því þurfti hann að hafna stórum hluta umsækjanda með 

stúdentspróf. 

Það sama er til dæmis að gerast í Finnlandi núna. Finnar voru langt á undan öðrum 

Norðurlandaþjóðum og öðrum Evrópuþjóðum að setja kröfurnar upp í meistaragráðu og 

fimm ára háskólanám. Þar er staðan sú, eftir því sem ég hef heyrt, að núna sækja sjö 

sinnum fleiri um að hefja grunnskólakennaranám en komast að, þ.e.a.s. sjö einstaklingar 

sem sækja um hvert sæti sem er í Háskólunum, og samt er gerð fimm ára krafa. Þá veltir 

maður fyrir sér, hvernig standi á því. Eru Finnar eitthvað sérstakir? Já, þeir eru sérstakir. 

Kennarastarfið nýtur mun meiri virðingar í finnsku samfélagi heldur en því íslenska og 

mörgum öðrum. Álit foreldra og almennings á starfinu er að það sé mjög virðingavert og 

eftirsótt og það endurspeglast líka í laununum. Finnskir kennarar hafa mun hærri laun 

heldur en íslenskir kennarar.  
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Í mínum huga er engin spurning að við eigum ekki að láta stjórnast af skammtíma 

sjónarmiðum. Það gerir ekkert til þó að fækki hér umsækjendum um kennaranám í 

einhver ár ef það hefur t.d. áhrif á framboð og eftirspurn menntaðra kennara í 

samfélaginu. Ef það verður skortur á kennurum þá verða þeir eftirsóttari og hefur það 

væntanlega áhrif á laun þeirra til hins betra. Spurningin er: hvernig munu laun kennara 

hækka? Hvað getur orðið til þess að laun kennara hækki til jafns við aðrar jafn mikið 

menntaðar starfsstéttir? Ég segi sérfræðinga þar sem ég lít svo á að kennaramenntuð 

manneskja sé sérfræðingur. Það eru ekki allir í samfélaginu sammála því, en kannski er 

það jafnvel eina leiðin til þess að hækka laun kennara að það verði kennaraskortur. Þá er 

það bara góður hlutur fyrir samfélagið í langtíma samhengi sem leiðir til aukinnar 

aðsóknar í kennaranám.  

Ef við skoðum hvar menntaðir kennarar í samfélaginu eru í dag, eru þeir allir inn í 

skólunum? Þeir eru það ekki. Kennaramenntað fólk er út um allt í samfélaginu. 

Kennaramenntað fólk hefur verið eftirsótt í alls konar önnur störf en kennslu, til dæmis 

blaðamennsku, pólitík, sveitapólitík og allt mögulegt. Kennaramenntun hefur alltaf verið 

hagnýt menntun og snýst hún um það að skipuleggja tíma, gera áætlanir, framkvæma og 

meta hvernig til tekst. Kennaramenntun hefur alltaf verið verkefnastjórnun og þess vegna 

hefur kennaramenntað fólk verið eftirsótt í ýmis konar verkefni heldur en í skólunum. 

Þegar kennaraskortur var í grunnskólum hér svo árum skipti var fullt af leiðbeinendum 

eða réttindalausum einstaklingum að kenna í skólum af því að það fengust ekki aðrir. Það 

var sérstaklega út á landi, þá var nóg af kennaramenntuðufólki í samfélaginu. Kennarar 

flúðu úr skólunum kannski af því að þeim voru boðin betur launuð störf annars staðar. 

Þetta hangir allt saman og verður að skoðast frá öllum hliðum. Grunnskólinn nær yfir börn 

á aldrinum sex til sextán ára. Verkefni grunnskólans er flókið verkefni og ekkert óeðlilegt 

að það þurfi fólk með verulega mikla menntun og skilning á viðvangsefninu.  

Það er ekki lengur á valdi eins manns eins og það var hérna áður fyrr, fyrir miðja 

síðustu öld, þá hafði kennarinn miklu hærri stöðugildi í samfélaginu þar sem það voru 

miklu færri sérmenntaðir. Þá var einnig um það bil helmingur af kennurum í grunnskólum 

karlar. Núna kenna í dag 80 til 90% konur í grunnskólum. Starf kennarans var meira 

einyrkja starf fyrir árið 1950. Þá var hann einn með bekknum sínum. Það má líkja 

kennaranum við gamla héraðslækninn sem að þurfti að gera allt, til dæmis skera upp og 

rífa tennur. Héraðslæknirinn var einn með sínu fólki og varð að kunna allt. Í dag er þetta 
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breytt með háþróuðum tæknisjúkrahúsum þar sem menn eru sérfræðingar á ólíkum 

sviðum. Eina leiðin til þess að leysa þau mál eru að menn vinni saman í teymum og margir 

sérfræðingar leggi saman sína þekkingu. Þetta gildir einnig í skólanum að nokkrir 

sérfræðingar vinni saman að viðfangsefni sem að fengist er við. Jafnvel á hverju aldurstigi 

grunnskólans verða ólíkir sérfræðingar að leggja saman þekkingu sína og reynslu til þess 

að leysa vandamálin.  

Í kringum árið 1971 var gamli kennaraskólinn að mennta, eins og þá var talað um, 

barnakennara. Þeir sem kenndu unglingum, ungu fólki og í háskólum voru þá 

fagmenntaðir í merkingunni kennslugrein. Lengst af þurftu menn enga kennslufræðilega 

menntun og höfðu enga. Það var ekki gerð formleg krafa um það. Árið 1950 var fyrst farið 

að bjóða eitthvert kennslufræðinám fyrir kennara í gagnfræðaskólum og menntaskólum. 

Það var ekki fyrr en í kringum 1970 sem gerð var krafa um kennslufræði til þess að fá 

starf. Þetta tengist þróun samfélagins og hvaða viðhorf menn hafa til starfanna.  

Maður verður að átta sig á hvernig íslenskt samfélag er vaxið og hvernig það hefur 

þróast. Ef að við förum 100 ár aftur í tímann þá bjuggu á milli 10 til 20% af þjóðinni í 

bæjum eða þéttbýli og 80 til 90% bjuggu á sveitarbæjum og í dreifbýli. Þetta hefur 

algjörlega snúist við. Nú búa 80 til 90% í þéttbýli og þar af 60% á höfuðborgarsvæðinu.  

Í litlum skólum eru oft bara fimm kennarar. Það er ekki hægt að hafa alla þá 

sérfræðiþekkingu sem hægt er í þeim skólum í samanburði við skóla þar sem 50 kennarar 

starfa saman. Þetta er ekkert nýtt vandamál og hefur alltaf verið vandamál. Kennari í 

litlum skóla þarf að geta tekið á ýmsum verkefnum sem koma upp og má líkja honum við 

gamla héraðslækninn. Þetta er ekki hægt að leysa á svo einfaldan hátt.  

Í dag hafa menn verið tala um að leysa þetta vandamál að einhverju leyti með tækni 

og er það gert með tæknibúnaði. Þá er notast við tölvutækni, samskiptatækni og 

fjarkennslu. Með tækninni geta menn nýtt sérfræðiþekkingu kennara við stóra skóla eða 

jafnvel hvar sem er í heiminum. Fjarkennsla, sem verið er að prufukeyra í grunnskólum, 

sýnir að nemendur á unglingastigi geta tekið greinar frá framhaldsskólum.  

Þetta kallar á að sá sem hefur áhrif á viðhorfin er sá sem hefur breiða þekkingu en 

enga djúpa þekkingu. Maður sem á að geta gert allt, kennt bæði dönsku og stærðfræði, 

kennt 7 ára börnum og 16 ára börnum. Það er alltaf hætt við að samfélagið, sérstaklega 

fræðasamfélagið, líti á slíkan mann sem seminarista. Það voru þeir sem voru á yfirborðinu 

alls staðar og kunnu lítið. Hvaðan ætli orðið seminaristi komi? Kennaramenntað fólk var í 
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augum margra sérfræðinga seminaristar. Það voru þeir sem voru á yfirborðinu og kunnu 

lítið. Þetta er partur af viðhorfum samfélagsins og viðhorfin hafa áhrif bæði núna og alla 

tíð.  

Það var þannig að kennarinn, bekkjarkennarinn eða umsjónarkennarinn þurfti að 

kenna nánast öll fögin. Það voru helst fög eins tónlist og smíði þar sem sérmenntaðir 

kennarar voru inn í barnaskólanum. Allt hitt var kennt af sama kennaranum upp í 12 ára 

gömul börn og jafnvel lengra. Kennarinn átti að kunna svör við öllum spurningum, og voru 

það viðhorf nemenda og foreldra, en núna geta menn náð í upplýsingar hvar sem er. 

Menn fara á leitarvélar á netinu til að finna upplýsingar. Það var ekkert óeðlilegt við það 

að kennarinn segði við nemandann sem spurði, ég veit ekki svarið en ég skal fletta því 

upp. Þetta viðhorf hefur sem betur fer breyst.  

En málið er að kennarastarfið snýst ekki bara um þetta. Þetta er ekki aðalatriði 

málsins. Aðalatriðið snýst um allt annað. Það snýst um að hvetja börn til náms og vekja 

með þeim þekkingu og reynslu þorsta. Þetta er ekki spurning um hvað maður veit mikið 

heldur að kunna til verka og geta greint vanda eins og í læknisfræðinni. Læknirinn verður 

að sjúkdómsgreina sjúklinginn áður en hann fer að ákveða hvað á að gera við hann. 

Kennarinn þarf að geta greint þarfir barnanna og möguleika.  

PISA rannsóknir eru samanburðarrannsóknir yfir mörg lönd, hvernig börn á 

svipuðum aldri kunna og geta. Finnar hafa verið efstir í þessum PISA rannsóknum og öllum 

þessum samanburðarrannsóknum ár eftir ár. Menn frá löndum út um allan heim hafa 

farið til Finnlands til að þess að átta sig á því hvernig við getum lært af því sem Finnar eru 

að gera til þess að ná þessum árangri. Finnskir kennarar eru með hærri laun, hærri 

„status“ í samfélaginu og afraksturinn og árangurinn af skólastarfinu er líka hærri. Önnur 

Norðurlönd eru að taka þessi skref núna, hvert svona á sinn máta. Danmörk er búin að 

vera með 4 ára háskólanám í mörg ár og hafa ekki farið í mastersgráðu. Þeir voru lengi 

ekki með B.Ed. heldur með 4 ára gráðu.  

Það er áhugavert að bera saman hjúkrunarfræði og kennaramenntun. Hvoru tveggja 

er starfsnám og var áður í skólum sem voru ekki háskólar heldur sérskólar. Hjúkrunarskóla 

Íslands var breytt aðeins eftir að kennaramenntun var sett upp á háskólastig. Þegar 

kennararmenntuninni var breytt þá var stofnaður sérstakur háskóli, Kennaraháskóli 

Íslands. En þegar hjúkrunarfræðinni var breytt í háskólanám þá var hún flutt í Háskóla 

Íslands. Háskóli Íslands hafnaði oftar en einu sinni Kennaraskólanum út af ýmsum 
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forsendum. Kannski hefði kennaranámið farið í Háskóla Íslands ef það hefði gerst á sama 

tíma og hjúkrunarfræðin. Þegar hjúkrunarfræðin er sett inn í bakkalárkerfið þá er 

hjúkrunarfræðinám fjögurra ára nám og er ennþá. Sama er með sjúkraþjálfaranám. 

Þannig að þetta með þrjú ár er ekki heilagt og það er núna fyrst fremst út af þessum 

Evrópustöðlum.  

Það eru margar hliðar á þessu sem þarf að huga að og það þarf líka að bera þetta 

saman við aðrar stéttir. Ef við tökum verkfræði sem dæmi. Af hverju er flóknara verkefni 

að hanna hús heldur en að kenna og skipuleggja nám? Ég vona að menn séu að fá meiri 

skilning á verkefnunum og mikilvægi uppeldis og menntunar. Fólk átti sig á því að það eru 

tengsl á milli starfs, gæði kennara og árangur menntakerfisins. Ég held að við séum hægt 

og bítandi að komast þangað sem við þurfum að komast. Það gæti orðið kennaraskortur 

en ég held að það fari eftir því hvort að samfélagið átti sig á hvaða starf kennara er 

mikilvægt. Ég held til dæmis ef vel tekst á næstu árum eða áratugum að kennarar fái 

sambærileg laun við aðrar starfsstéttir þá verði ekki vöntun á kennurum.  

Það verður að skoða þetta í samhengi við aðrar breytingar í samfélaginu. Skólinn 

speglar alltaf samfélagið sem hann er í og viðhorfin. Menn geta haldið að skólinn sé mikill 

áhrifavaldur um samfélagið. Að einhverju leyti er hann það með því að mennta og breyta 

fólki. Vonandi eru einhver áhrif í þá átt að skólakerfið hafi áhrif á samfélgið. Þannig er 

það, eins og í Finnlandi, áhugavert að velta því fyrir sér af hverju ætli finnskur 

almenningur, foreldrar, fjölmiðlar og pólitíkusar hafi annað álit á kennurum en á Íslandi? 

Menn halda það séu leifar í finnskum samfélagsviðhorfum að bera virðingu fyrir 

skólanum.  

Finnland er með skóla fyrir alla eins og við í löggjöfinni og þeir eru meira með 

sérskóla. Finnska samfélagið er mjög lítið blandað og jafnvel ennþá minna en íslenskt. Það 

eru færri innflytjendur hlutfallslega í Finnlandi heldur en á Íslandi og 6% þjóðarinnar eru 

sænskumælandi og 94% finnskumælandi. Þeir eru með tvö tungumál sem skapar þeim 

vissan vanda. Að mörgu leyti er finnskt samfélag einangrað eins og Ísland vegna 

tungumálsins. Þeir eru með harða stefnu gegn innflytjendum alveg eins og við. Það er ekki 

nema 10-20 ár síðan að innflytjendur fara að koma hérna til Íslands og hefur það gerst 

mjög hratt. Þó svo að Finnland sé á meginlandinu þá eru þeir menningarlega einangraðir 

eins og við hér úti í Atlantshafi. Bakgrunnur þjóðanna er að sömu leyti svipaður en líka 

ólíkur.  
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Það er mikil jafnréttisáhersla í Finnlandi og ekkert síður en hér um jafnrétti 

kynjanna. Þeir eru mjög framarlega í því eins og á Norðurlöndunum. Þeir eru með jafnara 

kynjahlutfall en við í kennaranámi. Það er eins í Finnlandi, eins og hjá okkur og almennt í 

Evrópu, að 60% háskólanema eru konur. Í dag eru þær í meirihluta í nánast öllum 

námsbrautum Háskóla Íslands. Í langflestum greinum eru konur komnar í meirihluta og 

sums staðar er rosalegur meirihluti eins og í kennaramenntun og hjúkrunarmenntun. Ég 

held að á mörgu leyti er það gott og fínt en það er líka partur af vandamálinu.  

Ég var baráttumaður fyrir því að lengja kennaranámið þá sem rektor 

Kennaraháskóla Íslands. Þetta er búið að vera baráttumál lengi, ekki bara mitt 

persónulega heldur kennaramenntunarstofnunarinnar í rauninni. Ég var í því hlutverki að 

vera sem rektor og þess vegna baráttumaður fyrir Kennaraháskólann og fyrir 

kennaramenntun í landinu. Við vorum lykilstofnun, Kennaraháskóli Íslands var sérhæfð 

háskólastofnun, sem hafði það hlutverk að mennta kennara.  

Breytingin í samfélaginu er að verða svo mikil. Menntun og uppeldi á sér stað alls 

staðar í samfélaginu. Allt sem snertir uppeldi og menntun, nám og kennslu í samfélaginu 

er okkar verkefni þar sem við erum að mennta fólk til að kenna inn í grunnskólum. Við 

erum líka að mennta fólk til þess að sinna þroskaheftum einstaklingum, þroskaþjálfun. Við 

erum að mennta fólk sem er að sinna fullorðinsfræðslu, tómstundafræði. Við erum komin 

með miklu víðara svið.  

En ef að ég hefði ráðið gangi mála þá hefði kannski besta formið verið að fólk kláraði 

B.Ed. nám og færi svo að kenna í tvö til þrjú ár og kæmi svo aftur og tæki meistaragráðu. 

Það er nú reynt að komast til móts við þetta með því að vera með vettvangsnám fléttað 

inn í námið og það þarf að vera í allri starfsmenntun einhver tengsl við verkefnin sjálf. En 

þetta er alltaf útfærsluatriðið. Ég var alltaf svolítið hræddur við að leggja þetta til þar sem 

menn myndu þá segja að þeir þurfi ekki að koma tilbaka og taka meistaragráðuna.  

Það voru komin lög sem sögðu fjögurra ára nám og það voru margir sem sögðu við 

okkur að berjast fyrir fimm ára námi. Þá var ég kominn á þá skoðun að það væri rangt þar 

sem að það myndi taka önnur 10 til 30 ár að berjast fyrir fimm ára náminu. Úr því að 

nánast öll löndin í kringum okkur voru komin með fimm ára mastersnám eða 

sambærilegar kröfur þá myndi það aftur kosta okkur að vera eftirbátar. Það væri betra að 

taka slaginn. Þess vegna lagði ég þetta til og það endaði með því að þingið samþykkti það. 

Það þurfti Alþingi til þess að breyta þessum lögum. Menntamálaráðherra keypti þessi rök 
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og ákvað að berjast fyrir þessu á þinginu. Það skipti miklu máli og kannski ekki tekist í 

andstöðu við ráðherra. En það var alveg eins og þegar Kennaraskólum var breytt 1971 í 

Kennaraháskóla. Þá var rosalega erfitt að ná þeirri samþykkt í gegnum þingið. Þá sögðu 

þingmenn og héldu göfugar ræður um af hverju þyrfti háskólamenntað fólk til að þess að 

kenna börnum.  

Ríkisendurskoðun kom með skýrslu og benti á að við værum eftirbátar og fólk 

breytti þá um skoðun án þess að gera sér nokkra grein fyrir því hvað hékk á spýtunni. Við 

ætlum að þróast eins og aðrir í svipaða átt. Þetta eru mér hugstæð málefni og ég lít svo á 

að uppeldi og menntun séu mikil atriði í hverju samfélagi. Fyrir mér er uppeldi og 

menntun fólgin í því að gefa einstaklingunum tækifæri til þess að þroska sína mannlegu 

eiginleika. Lítið barn fæðist hálf manneskja þar sem genin er einn hluti og hinn hlutinn 

samblanda af uppeldi og umhverfi. Fyrir mér er það höfuðatriði að hver og einn fái að 

njóta sína möguleika á sinn hátt og það gerist ekki af sjálfu sér.  

 

4.2. Svar Ingvars Sigurgeirssonar:  

Þetta er snúin spurning og kallar á mörg svör. Það sem kemur mér fyrst í huga er að ég er 

búinn að vera í kennaramenntun síðan 1990. Við höfum alltaf, fyrir lengingu, verið að tala 

um að það sé svo margt sem vantar inn í kennaramenntunina. Það er til dæmis bara 

viðfangsefnið foreldrasamstarf, agi, bekkjarstjórnun, hópvinnubrögð og eitt annað úr nýrri 

námsskrá. Það hefur alltaf vantað tíma og það hafa verið ofboðsleg átök um tímann. Svo 

hafa komið nýjar greinar eins og lífsleikni, nýsköpun og leiklist og það er hvergi pláss. Það 

er augljóslega þörf fyrir annað hvort aðrar uppsetningar eða meiri tíma. 

Svo koma þessi viðhorf að utan þegar Finnar fá - úr þessum alþjóðlegu rannsóknun 

eins og PISA - að sýna framúrskarandi árangur. Það kemur í ljós að þeir hafa lengt sitt 

kennaranám og hreinlega ráðist í þjóðarátak að efla virðingu fyrir kennarastarfinu. 

Kennarastarfið er kannski ekki láglaunastarf en það er svo sannarlega ekki hálaunastarf.  

Þarna eru tvö dæmi um ákveðin rök. Ég get hins vegar ekki leynt því að ég hefði gert 

þetta með öðru móti. Ég hefði ekki lengt námið í einu stökki í tvö ár heldur talið 

skynsamlegra að bæta við fjórða árinu og taka svo það fimmta. Ég hef fulla samúð með 

baráttu Ólafs vegna þess að hann fann að þarna var lag til að ná þessu fram. Þetta var fyrir 

2007, fyrir hrun, að hann finnur að menntamálaráðherra vill stíga þetta skref. Mér finnst 
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ólíklegt að það verði snúið aftur með grunnskólakennaranámið. Hins vegar hef ég miklar 

áhyggur af kröfum varðandi leikskólastigið. 

Kennarastarfið er alveg dæmigert ævinámsstarf. Það er að því leyti líkt starfi læknis 

þar sem að þú lærir aldrei í eitt skipti fyrir öll að vera læknir. Það er stöðug endurnýjun á 

þekkingu, rannsóknum, nýrri vitneskja, nýjum meðferðum og nýrri tækni. Læknastarfið er 

símenntunarstarf og kennarastarfið er það líka. Það þarf að vera þannig að það verði 

byggt inn í kennarastarfið miklu meiri símenntun. Kennarar verða að venjast því að vera 

raunverulega alltaf á öllum tímum í einhvers konar námi. Það eru stöðugar breytingar í 

gangi með nýrri námskrá og tækni.  

Það sér enginn hvernig internetið verði eftir fimm ár. Ef að einhver hefði fyrir fimm 

árum síðan farið að hugsa upphátt hvað við hefðum í höndunum núna í símanum okkar. 

Nánast fullkomna tölvu og kvikmyndavél.  

Hins vegar hefði komið til greina að flétta lenginguna inn í símenntunina. Þar sem að 

þú tækir grunnnám og fengir réttindi en svo væri hvetjandi kerfi til meistaragráðu sem að 

þú gætir tekið á 5-10 árum meðfram starfi. Ef fólk hefur einhverja reynslu, hefur verið 

stuðningsfulltrúi eða leiðbeinandi, þá nýtist kennaranámið því fólki miklu betur. Kannski 

hefði verið hægt að leysa þetta með til dæmis kandídatsári. Þannig að annað af þessum 

fimm árum væri kandídatsár og þá launað. Núna erum við með eitt kandídatsmisseri í 

fimm ára náminu og það er ekki launað starf heldur vinnur þú það sem námsmaður. Þetta 

mál hefur margar hliðar. Það hefur vakað fyrir mönnum að gera kennarastarfið fræðilegra 

og rannsóknartengdara með meiri aðferðarfræði og fræðilegri bakgrunn. 

Ef maður leitar að einhverri fyrirmynd af þessu þá er hún kannski í iðnkerfinu þar 

sem þú ert fyrst sveinn og svo ferðu út á vettvang og tekur meistarann. Ef það hefði tekist 

að þróa það með þessum hætti hefði mér fundist það mjög jákvætt. Því að þessi 

reynsluþáttur skiptir algjörlega sköpum.  
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5 Umræða 

Í rannsókn þessari var markmiðið að öðlast skilning á þörfinni að lengja 

grunnskólakennaranám í fimm ár. Miklar umræður hafa verið meðal nemenda við 

kennaradeildina og vakti þetta málefni áhuga minn þar sem ég stunda nám við deildina.  

Talsvert hefur verið skrifað um þróun kennaramenntunar á Íslandi, bæði greinar og 

rannsóknir, og ákvað ég að fara aðra leið til að nálgast málefnið. Hið persónulega 

sjónarhorn viðmælendanna til breytinganna tel ég vera mikilvæga heimild í sögu 

kennaramenntunar á Íslandi.  

Kennarastarfið hefur breyst verulega undanfarna áratugi. Kröfur til kennara aukast 

stöðugt og starfsumhverfi þeirra orðið flóknara. Ný stefna í menntamálum sem ber heitið 

,,Skóli án aðgreiningar” hefur verið tekin upp í grunnskólum landsins. Með þessum 

breytingum í skólakerfinu er nemendahópurinn fjölbreyttari og kröfur til kennarans verða 

æ margþættari, svo hægt sé að mæta þörfum hvers nemenda. Nú vilja menn aðlaga 

skólana að börnunum með jafnvel mismunandi námsefni eftir getu og þörfum hvers 

nemanda. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er að tryggja nemendum með 

sérþarfir jöfn tækifæri til náms og félagslífs innan skólans (Anna Kolbrún Árnadóttir, 

2010). Ólafur segir:  

... kröfur sem gerðar eru á kennarann í dag eru ólíkar því sem áður var og 

hlutverk skólanna breyst. Nemendur sem féllu undir málefni fatlaðra voru 

áður fyrr fyrir utan hefðbundna skólakerfið. Staða kennarans í samfélaginu 

og hlutverk skólanna hafa breyst. ... Verkefni venjulegs grunnskólakennara, 

sama hvað hann kennir eða á hvaða aldursstigi í dag, eru allt önnur heldur 

en þau voru fyrir áratugum. Nú vilja menn aðlaga skólana að börnunum. 

Menn tala jafnvel um mismunandi námsefni fyrir mismunandi börn og núna 

er það einn skóli fyrir alla sem gerir alveg nýjar kröfur til kennarans. 

Breytingar hafa átt sér stað í kennaranáminu til að undirbúa komandi kennara fyrir þessa 

nýju stefnu með skyldunámskeiði sem ber heitið ,,Nám og kennsla í skóla án 

aðgreiningar”. Í námskeiðslýsingunni kemur fram að meginviðfangsefni þess eru 

fjölbreyttir kennsluhættir í skóla án aðgreiningar, með manngildi, lýðræði og félagslegt 
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réttlæti að leiðarljósi. Sérstök áhersla er lögð á nám og kennslu barna með sérþarfir 

(Háskóli Íslands. 2012). Með þessu námskeiði er verið að undirbúa komandi kennara fyrir 

þessa nýju menntastefnu og taka á móti fjölbreyttari nemendahópum með mismunandi 

kennsluaðferðum og verkfærum.  

Í dag er talað um stærri nemendahópa í bekkjum og nemendur með sértæka 

námsörðugleika og sérþarfir. Þetta kallar á meiri samvinnu milli kennara og annarra 

sérfræðinga innan skólakerfisins. Ólafur segir:  

 ...Þegar ég byrjaði að starfa sem kennari fyrir um 50 árum síðan vann 

kennarinn meira og minna einn með sínum bekk, með ákveðnar skólabækur 

og inni í sinni stofu. Það skipti sér enginn af því hvað hann var að gera. 

Núna í dag verða menn að vinna saman í teymum þar sem einn er 

sérfræðingur á þessu sviði og annar á öðru sviði. ... ég tel þetta vera lið í 

þörfinni að lengja og færa kennaramenntun upp á við, kafa dýpra inn í 

fræðin og ná betra valdi á þeim. ... kennarar við Kennaraháskólann voru 

sannfærðir um og færðu fyrir því sterk rök, að það ekki væri hægt að taka á 

öllu því sem þyrfti að taka á í kennaramenntun innan þessara þriggja ára. 

Að mennta kennarana í greinum sem þeir ætluðu að kenna, fjalla um 

hlutverk og störf kennarans í tengslum við þroska barna og unglinga, og 

fleira í tengslum við það þótti óraunhæft. Svo var tæknin að koma með 

auknum þunga og kennarar þurftu að ná völdum á henni. Sífellt bætist við 

það kennaramenntunina. Í rauninni var ekki pláss fyrir það vegna þess að 

ramminn var afmarkaður við þrjú ár. 

Ingvar talar um nauðsynlegar viðhorfsbreytingar til menntamála og fjölbreytni í námi 

sem krefst meiri tíma. Ingvar segir:  

 ... Við höfum alltaf, fyrir lengingu, verið að tala um að það sé svo margt 

sem vantar inn í kennaramenntunina. Það er til dæmis bara viðfangsefnið 

foreldrasamstarf, agi, bekkjarstjórnun, hópvinnubrögð og eitt og annað úr 

nýrri námsskrá. Það hefur alltaf vantað tíma og það hafa verið ofboðsleg 

átök um tímann. Svo hafa komið nýjar greinar eins og lífsleikni, nýsköpun 

og leiklist og það er hvergi pláss. Það er augljóslega þörf fyrir annað hvort 

aðrar uppsetningar eða meiri tíma. 
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Bæði þessi sjónarmið eru ágætis rök fyrir lengingu á kennaranámi. Kennaranám þarf að undirbúa 

komandi kennara á svo margan hátt í takt við þær breytingar og viðhorf í samfélaginu. Erfitt er 

að koma öllum nýjum námsgreinum fyrir í náminu þegar breyttar áherslur eru í skipulagningu 

kennaranámsins, eins og fram kemur hjá Ólafi og Ingvari. Dregið hefur verið úr almennum 

undirbúningi fyrir kennslu á vettvangi. 

Þá spyr ég: af hverju þarf hinn almenni kennari að vera sérfræðingur á öllum 

sviðum? Hlutverk hans er að kenna börnum ákveðið námsefni og því er mikilvægt að 

grunnmenntun undirbúi komandi kennara undir almenna kennslu í skólum. Aðrir 

starfsmenn og sérfræðingar í skólanum vinni svo í samstarfi við kennara, nemendur og 

foreldra/forráðamenn. Kennarinn á ekki að þurfa að sérhæfa sig í öll störf sem skólinn 

þarf að takast á við.  

Sem kennaranemi tel ég vera mjög erfitt að mæta á vettvang og kenna ákveðið 

námsefni þar sem nánast enginn undirbúningur hefur átt sér stað um kennsluefnið og 

aðferðir. Oft erum við kennaranemar gagnrýndir fyrir að við kunnum ekki að koma 

kennsluefninu frá okkur og að þær aðferðir sem við notum séu ekki í takt við það sem fer 

fram á vettvangi. Skipulag kennaranámsins þarf að vera í meiri samvinnu við það sem 

fram fer í grunnskólum. Í grein Ragnhildar Bjarnadóttur (2012) telur hún að hugmyndirnar 

um tengsl við vettvang hafi ekki verið nægilega vel útfært. Þá á hún við að vettvangsnám 

sé aðeins hluti af sumum námskeiðum, en ekki öðrum, og að munur sé á 

vettvangstengingu og vettvangsnámi.  

Ólafur segist hafa barist fyrir fimm ára lengingunni en hann velti einnig fyrir sér 

hugmyndinni að byrja á því að lengja námið í fjögur ár. Ólafur segir:  

 ... ef að ég hefði ráðið gangi mála þá hefði kannski besta formið verið að 

fólk kláraði B.Ed. nám og færi svo að kenna í tvö til þrjú ár og kæmi svo 

aftur og tæki meistaragráðu. Það er nú reynt að komast til móts við þetta 

með því að vera með vettvangsnám fléttað inn í námið og í allri 

starfsmenntun þurfa að vera einhver tengsl við verkefnin sjálf. ... Ég var 

alltaf svolítið hræddur við að leggja þetta til þar sem menn myndu þá segja 

að þeir þyrftu ekki að koma tilbaka og taka meistaragráðuna.  

Ingvar talar einnig um þessa hugmynd um að kennarar komi í áframhaldandi nám eftir að 

hafa unnið á vettvangi. Hann telur að til þess að það gangi upp þurfi að byggja upp 

hvetjandi kerfi. Ingvar segir: 
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...Hins vegar hefði komið til greina að flétta lenginguna inn í símenntunina. 

Þar sem að þú tækir grunnnám og fengir réttindi en svo væri hvetjandi kerfi 

til meistaragráðu sem þú gætir tekið á 5-10 árum meðfram starfi. Ef fólk 

hefur einhverja reynslu, hefur verið stuðningsfulltrúi eða leiðbeinandi, þá 

nýtist kennaranámið því fólki miklu betur. Kannski hefði verið hægt að leysa 

þetta með til dæmis kandídatsári. Þannig að annað af þessum fimm árum 

væri kandídatsár og þá launað. Núna erum við með eitt kandídatsmisseri í 

fimm ára náminu og það er ekki launað starf heldur vinnur þú það sem 

námsmaður. ...Það hefur vakað fyrir mönnum að gera kennarastarfið 

fræðilegra og rannsóknartengdara með meiri aðferðafræði og fræðilegri 

bakgrunn. 

Ég tel mikilvægt að kennarar vinni á vettvangi áður en þeir fara í áframhaldandi nám. Ég 

hef til dæmis aldrei unnið í skóla og þekki því ekki umhverfið nema því sem ég hef kynnst í 

gegnum vettvangsnámið. Fyrirkomulag þess er að klára ákveðin verkefni til undirbúnings á 

kennslu undir leiðsögn umsjónarkennara á vettvangi.  

Reynsla kennaranema er misjöfn þar sem sumir fá tækifæri til að þjálfa sig og 

undirbúa á meðan aðrir fá ekki sömu meðferð. Skólar eru misvel undirbúnir og bitnar það 

mest á kennaranemanum. Fyrir nokkrum árum fengu kennarar greitt fyrir að taka að sér 

nema í þjálfun. Í dag fær skólinn greiðsluna en ekki kennarinn sem leiðbeinir nemum. 

Þetta tel ég að hafi áhrif á áhuga kennarans og þar með á gæði þeirrar handleiðslu, sem 

hann veitir.  

Fræða- og rannsóknarsvið er mikilvægur hluti í öllu háskólatengdu námi og ætti 

hann að tengjast því sem er að gerast á vettvangi í grunnskólum og í takt við þróun 

menntamála almennt. Þess vegna finnst mér mikilvægt að kennarar með B.Ed. gráðu fari á 

vettvang og í kennslu áður en þeir byrji á meistaranámi sínu.  

Ólafur sagðist hafa fundið fyrir pólitískum stuðningi og ákvað að nýta sér hann til að 

lengja námið um tvö ár. Ólafur segir:  

Það voru komin lög sem sögðu fjögurra ára nám og það voru margir sem 

sögðu við okkur að berjast fyrir fimm ára námi. Þá var ég kominn á þá 

skoðun að það væri rangt þar sem að það myndi taka önnur 10 til 30 ár að 

berjast fyrir fimm ára náminu. Úr því að nánast öll löndin í kringum okkur 

voru komin með fimm ára mastersnám eða sambærilegar kröfur þá myndi 
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það aftur kosta okkur að vera eftirbátar. Það væri betra að taka slaginn. 

Þess vegna lagði ég þetta til og það endaði með því að þingið samþykkti 

það. Það þurfti Alþingi til þess að breyta þessum lögum. 

Menntamálaráðherra keypti þessi rök og ákvað að berjast fyrir þessu á 

þinginu. Það skipti miklu máli og kannski ekki tekist í andstöðu við ráðherra.  

Ólafur segir að nágrannaþjóðir okkar séu komnar með fimm ára meistaranám, en raunin 

er sú að Finnland er eina Norðurlandaþjóðin sem gerir kröfur um það. Norræna 

ráðherranefndin gaf út skýrslu árið 2009 um samanburð kennaramenntunar á 

Norðurlöndunum. Í fylgiskjali frá Danmörku þá er kennaramenntunarlíkanið hjá þeim þrír 

plús einn. Þar er talað um þriggja ára grunnnám, bakkalárgráða og eitt ár í framhaldsnám 

(Danmarks Evalueringsinstitut, 2008a). Í fylgiskjali frá Noregi kemur fram að 

kennaranámið þar er skipulagt á svipaðann hátt og hjá Dönum það er að segja þrjú ár í 

grunnnám, bakkalár og eitt ár í verknám. Til þess að fá fagreinakennararéttindi þarf að 

ljúka meistaragráðu sem er fimm ár (Danmarks Evalueringsinstitut, 2008b). Ekki er hægt 

að notast við fylgiskjalið frá Svíþjóð þar sem breytingar á kennaramenntun hefur breyst 

frá árinu 2009. Á heimasíðunni ,,Lärarutbildningar” um kennaramenntun í Svíþjóð kemur 

fram að frá og með 1. júní 2011 þá skiptist kennaranám í fjögur stig:  

1. Leikskólakennari: 210 einingar eða 3,5 ár.  

2. Barnakennarar með sérhæfingu fyrir yngsta stig eða miðstig: 180 til 240 einingar 

eða 3-4 ár.  

3. Fagreinakennari 270-330 einingar eða 4,5-5,5 ár.  

4. Verkmenntakennari 90 einingar eða 1,5 ár. Hér er verið að tala um aukamenntun 

fyrir þá sem hafa lokið verknámi eða grunnnámi í háskóla og vilja fá 

kennararéttindi (Lärarutbildningar, 2012). 

Ingvar hefur aðra skoðun og hefði viljað taka lenginguna í styttri skrefum. Hann telur 

að það hefði verið skynsamlegra að bæta við fjórða árinu og taka svo seinna það fimmta 

eins og hin Norðurlöndin eru með. Ingvar segir:  

Ég hefði ekki lengt námið í einu stökki í tvö ár heldur talið skynsamlegra 

að bæta við fjórða árinu og taka svo það fimmta. Ég hef fulla samúð með 

baráttu Ólafs vegna þess að hann fann að þarna var lag til að ná þessu 

fram. Þetta var fyrir 2007, fyrir hrun, að hann finnur að 

menntamálaráðherra vill stíga þetta skref. Mér finnst ólíklegt að það verði 

snúið aftur með grunnskólakennaranámið. 
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Ég tel að menn hafi ekki tekið rétta ákvörðun. Kennaranámið er of tengt pólitíska 

umhverfinu en ekki samfélaginu. Menn sáu tækifæri og ákváðu að bæta við eins 

mikið og þeir gátu inn í námið í stað þess að taka færri skref í takt við samfélagið og 

gefa sér meiri tíma í skipulagningu námsins. Eins og Ingvar segir þá er of seint að 

hætta við þessa ákvörðun og því tel ég mikilvægt að meistaranámið verði skipulagt í 

meira samstarfi við grunnskólana og menntakerfið almennt.  

Ólafur telur einnig skýrsla sem kom út frá Ríkisendurskoðun hafi hjálpað til, þar 

sem bent var á að við værum eftirbátar í menntamálum kennara í samanburði við 

aðrar þjóðir í Evrópu. Ólafur telur að skýrslan hafi breytt skoðun samfélagsins um 

þörfina á að lengja kennaranámið í fimm ár. Eins og áður hefur komið fram var stefnt 

að því að lengja námið í þeim tilgangi að auka gæði þess. Í rökstuðningi fyrir lengingu 

námsins er vitnað í skýrslu Ríkisendurskoðunar þar sem bent er á að kennaranám hafi 

verið lengt í flestum löndum Evrópu (Ríkisendurskoðun, 2003) 

Ef Ólafur hefði ekki fundið fyrir þessum pólitíska stuðningi má gera ráð fyrir að 

hann hefði tekið lenginguna í styttri skrefum:  

...ef að ég hefði ráðið gangi mála þá hefði kannski besta formið verið að 

fólk kláraði B.Ed. nám og færi svo að kenna í tvö til þrjú ár og kæmi svo 

aftur og tæki meistaragráðu. ... En þetta er alltaf útfærsluatriðið. Ég var 

alltaf svolítið hræddur við að leggja þetta til þar sem menn myndu þá segja 

að þeir þurfi ekki að koma tilbaka og taka meistaragráðuna. 

Ólafur er hikandi og ekki víst að hann hefði lagt til fjögurra ára lengingu.  

Við berum okkur oft saman við aðrar Norðurlandaþjóðir þegar kemur að 

menntamálum. Ísland er lítið land og einangrað og þess vegna tel ég mikilvægt að við 

vinnum í samvinnu við aðrar þjóðir. Finnar voru fyrstir Norðurlandaþjóða að krefjast 

fimm ára háskólanáms til að fá grunnskólakennararéttindi og hafa þeir komið vel út í 

alþjóðlegum könnunum og PISA-rannsóknum. Ólafur og Ingvar tala báðir um 

viðhorfsbreytingar í samfélaginu til kennarastéttarinnar í Finnlandi, aukna virðingu 

hennar, laun og árangur. Ólafur segir:  

...PISA rannsóknir eru samanburðarrannsóknir yfir mörg lönd, hvernig 

börn á svipuðum aldri kunna og geta. Finnar hafa verið efstir í þessum 

PISA - rannsóknum og öllum þessum samanburðarrannsóknum ár eftir ár. 

Menn frá löndum út um allan heim hafa farið til Finnlands til að þess að 
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átta sig á því hvernig við getum lært af því sem Finnar eru að gera til þess 

að ná þessum árangri. Finnskir kennarar eru með hærri laun, hærri 

„status“ í samfélaginu og afraksturinn og árangurinn af skólastarfinu er 

líka hærri. Önnur Norðurlönd eru að taka þessi skref núna, hvert svona á 

sinn máta. Danir eru búnir að vera með 4 ára háskólanám í mörg ár og 

hafa ekki farið í mastersgráðu. Þeir voru lengi ekki með B.Ed. heldur með 

4 ára gráðu.  

Ingvar segir:  

Svo koma þessi viðhorf frá utan þegar Finnar sýna framúrskarandi árangur 

úr þessum alþjóðlegu rannsóknun eins og PISA. Það kemur í ljós að þeir 

hafa lengt sitt kennaranám og hreinlega ráðist í þjóðarátak að efla virðingu 

fyrir kennarastarfinu. Kennarastarfið er kannski ekki láglaunastarf en það 

er svo sannarlega ekki hálaunastarf.  

Virðing fyrir kennarastéttarinni er allt önnur í Finnlandi en í nágrannaþjóðunum og tengist 

það launum þeirra. Aðsókn í námið þar er meiri en annars staðar á Norðurlöndunum og 

borin er meiri virðing fyrir stöðu kennara þar í landi (Nordiskt Nätverk för Vuxna Lärande, 

2009). Til þess að við getum borið okkur saman við Norðurlöndin þá þurfa laun kennara á 

Íslandi að hækka töluvert. Samanburður á menntun og virðingu stéttarinnar er mikilvægur 

til að við getum unnið í samstarfi við aðrar þjóðir á jafnréttisgrundvelli. Ekki er nægilegt að 

kennaranámið sé lengt, viðhorf stjórnvalda og almennings til kennarastarfsins þurfa einnig 

að breytast. Launabarátta kennara og önnur barátta fyrir framförum innan skólans verður 

að halda áfram. Stjórnmálamenn og aðrar stéttir þurfa að vinna með í þeirri baráttu til að 

dæmið gangi upp til lengri tíma. Allt þetta hefur áhrif á aðsókn í námið og vonandi hefur 

lengingin á náminu ekki minnkað aðsóknina. 

Kennaramenntun er ekki eitthvað sem þú lærir á nokkrum árum í háskóla heldur 

þarf kennarinn að vera í símenntun alla sína ævi eins og Ingvar segir í viðtalinu. Allar 

breytingar í samfélaginu og ör tækniþróun gera þær kröfur til kennarans að hann sé opinn 

fyrir nýjum stefnum og straumum í samfélaginu. Ólafur og Ingvar líkja starfi kennarans við 

aðrar sérfræðimenntaðar stéttir og líkja báðir læknisstarfinu við kennarastarfið. Ólafur 

segir:  

Auðvitað er þetta allt umdeilanlegt hvernig eigi að skipuleggja kennara-

menntun alveg eins og aðra menntun. Við getum tekið þess vegna 
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læknisfræði. Hvað á hún að vera löng og í hverju á hún að vera fólgin og 

hvaða þættir eiga að vera þar? Öll menntun sem menntar fólk til 

ákveðinna starfa þarf alltaf að taka tillit til samfélagsins og verkefnanna 

sem á að vinna. Það er auðvitað líka mikilvægt að átta sig á því að engin 

starfsmenntun, hvort sem það er kennaramenntun, verkfræðimenntun, 

læknisfræði eða hvaða nafni hún nefnist, sem undirbýr fólk undir allt sem 

það þarf að takast á við þegar það kemur út í starfið. Þannig að allt fag-

menntað fólk verður að halda áfram að læra alla sína starfstíð og bæta 

við sig og breyta í rauninu starfinu líka í nám.  

Ingvar talar einnig um að starf kennarans sé háð símenntun. Kennararnámið útskrifar ekki 

fullkomna kennara heldur þar hann að vera í námi með vinnu alla sína starfsævi. Ingvar 

segir:  

Kennarastarfið er alveg dæmigert ævinámsstarf. Það er að því leyti líkt 

starfi læknis þar sem þú lærir aldrei í eitt skipti fyrir öll að vera læknir. Það 

er stöðug endurnýjun á þekkingu, rannsóknum, nýrri vitneskju, nýjum 

meðferðum og nýrri tækni. Læknastarfið er símenntunarstarf og 

kennarastarfið er það líka. Það þarf að vera þannig að það verði byggt inn 

í kennarastarfið miklu meiri símenntun. Kennarar verða að venjast því að 

vera raunverulega alltaf á öllum tímum í einhvers konar námi. Það eru 

stöðugar breytingar í gangi með nýrri námskrá og tækni.  

Fyrirmyndir að skipulagningu náms fyrir starfsvettvang hjá háskólamenntuðu fólki er 

svipað og hjá öðrum iðngreinum. Mörg rök og samlíkingar passa vel við aðrar starfsstéttir 

en þær eru allar ólíkar á sínum sviðum. Maður spyr sig þá: Af hverju er háskólamenntun 

metin meira en iðnmenntun? Snýst þetta ekki alltaf um viðhorfin í samfélaginu og launin? 

Hefur kennarastéttin sömu félagslegu stöðu og aðrar háskólamenntaðar starfsstéttir með 

svipaða menntun? Ólafur segir: 

... sá sem hefur áhrif á viðhorfin er sá sem hefur breiða þekkingu en enga 

djúpa þekkingu. Maður sem á að geta gert allt, kennt bæði dönsku og 

stærðfræði, kennt 7 ára börnum og 16 ára börnum. Það er alltaf hætt við að 

samfélagið, sérstaklega fræðasamfélagið, líti á slíkan mann sem seminarista. 

Það voru þeir sem voru á yfirborðinu alls staðar og kunnu lítið. Hvaðan ætli 

orðið seminaristi komi? Kennaramenntað fólk var í augum margra 
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sérfræðinga seminaristar. Það voru þeir sem voru á yfirborðinu og kunnu 

lítið. Þetta er partur af viðhorfum samfélagsins og viðhorfin hafa áhrif bæði 

núna og alla tíð.  

Ingvar gengur enn lengra í því að bera kennarastarfið saman við aðrar starfsstéttir:  

Ef maður leitar að einhverri fyrirmynd fyrir þessu þá er hún kannski í 

iðnkerfinu þar sem þú ert fyrst sveinn og svo ferðu út á vettvang og tekur 

síðan meistarann. Ef það hefði tekist að þróa það með þessum hætti hefði 

mér fundist það mjög jákvætt. Því að þessi reynsluþáttur skiptir algjörlega 

sköpum.  

Við getum verið að leita að fyrirmyndum alls staðar í menntakerfinu almennt, en 

spurningin mín er sú: Er hægt að líkja þessum starfsstéttum saman? Það finnst mér ekki, 

þar sem við erum að vinna með börn og eigum að vera fyrirmyndir þeirra. Ef við erum 

alltaf að leita að fyrirmyndum fyrir utan menntakerfið erum við þá að gefa gott fordæmi? 

Er ekki kennaranám allt annar handleggur heldur en það sem aðrar starfsstéttir eru að 

fást við? Kennarar eru að vinna með þroska barna og velferð þeirra. Því tel ég að við 

getum ekki verið að miða okkur við annað starfstengt nám þar sem viðfangsefnið er 

gjörólíkt öðrum stéttum. Fyrirmyndina er ekki að finna annars staðar, heldur þurfum við 

að búa til okkar eigin fyrirmynd. 
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6 Lokaorð 

Með breyttum aðferðum í menntun kennara er verið að reyna að opna starfshefðir 

kennara og setja þær í samhengi við nútíma samfélag. Hinn almenni kennari sem áður gat 

kennt öllum aldurshópum allar námsgreinar heyrir nú sögunni til.  

Mörg vandamál í nútímasamfélagi kalla á fjölbreyttara nám í víðari skilningi þar 

sem hröð tækniþróun á sér stað. Kennarar þurfa að vera vel undirbúnir fyrir allar þær 

hröðu breytingar sem eiga sér stað í samfélaginu. Til þess að geta fylgt eftir þessari þróun, 

þurfa kennarar á aukinni sérfræðimenntun að halda svo þeir geti betur tekist á við þau 

viðfangsefni sem upplýsingaþjóðfélagið kallar eftir. Ný stefna er í menntamálum á Íslandi 

þar sem lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám. Kennarinn þarf að kenna stórum 

nemendahóp misjafnt námsefni, eftir getu og hraða hvers og eins. Kennarinn á einnig að 

geta greint hvar nemendur standa námslega, félagslega og þroskalega.  

Ég tel að hlutverk kennarans sé að kenna börnum ákveðið námsefni, en ekki líka 

að vera sálfræðingur, sjá um greiningar og hafa bein samskipti við foreldra varðandi 

hegðunarvandamál barna. Aðrir sérfræðingar innan skólakerfisins eiga að sjá um þá vinnu. 

Til þess að ný stefna í menntamálum eigi að ganga upp þarf að setja meira fjármagn inn í 

skólanna. Þessar breytingar kalla á fleiri sérfræðinga innan veggja skólanna til þess að geta 

komið til móts við þennan fjölbreytta hóp nemenda. Kennaranámið á að undirbúa 

komandi kennara sem best undir almenna kennslu og hvernig kenna eigi á sem 

fjölbreyttastan hátt til að geta komið til móts við ólíkar þarfir barna. Velferð og menntun 

barna skal ávallt vera í fyrirrúmi. Til þess að geta uppfyllt þær kröfur er mikilvægt að 

kennarar og sérfræðingar vinni saman í teymum.  

Viðhorf til kennarans hafa ekki breyst þar sem skortur er á sérfræðingum innan 

skólakerfisins og laun hafa ekki breyst þrátt fyrir lengingu á náminu og auknum kröfum á 

kennarann. Til þess að við getum borið okkur saman við Norðurlöndin þá þurfa laun 

kennara og virðing fyrir kenarastarfinu að breytast töluvert. Stjórnmálamenn og aðrar 

stéttir þurfa að vinna með í þeirri baráttu til að dæmið gangi upp til lengri tíma. 

Þar sem ég hef lengi velt því fyrir mér hvenær best væri að fara í kennaranám, 

hafði lenging námsins ekki áhrif á ákvörðun mína. Hins vegar velti ég fyrir mér af hverju 
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þörf var á að lengja námið um tvö ár, en ekki að taka aðeins styttri skref og byrja á því að 

lengja það um eitt ár. Eftir að ég byrjaði í skólanum haustið 2010 töluðu nemendur mikið 

um þessar breytingar og skilningur þeirra var af skornum skammti. Breytingarnar hafa 

einnig mikið verið ræddar meðal kennara og í þjóðfélagsumræðunni. Ég tel að ekki sé 

skilningur á lengingunni, hvorki innan skólakerfisins né meðal almennings, þó svo að 

kröfur til kennarans hafi aukist mjög á síðustu árum. Það er skoðun mín að eftir síðustu 

breytingar á kennaranáminu, þá þurfi meiri áherslu á öllu því sem þarf að takast á við á 

vettvangi.  

Ólafur Jóhann Proppé og Ingvar Sigurgeirsson fjalla báðir um þær hröðu breytingar 

sem hafa átt sér stað síðustu áratugi í samfélaginu og hvernig skólasamfélagið er háð 

þeim breytingum. Meiri kröfur eru gerðar til kennarans og hann þarf á stöðugri 

endurmenntun að halda til að geta komist á móts við allar breytingar í samfélaginu. Með 

því að lengja námið og ætla að útskrifa kennara með fimm ára nám er þá ekki verið að 

draga úr því að þeir muni sækja sér frekari menntun að loknu námi? Því tel ég mikilvægara 

að styrkja símenntun og opna möguleika fyrir starfandi kennara í dag til að sækja frekari 

menntun. Í stað þess að lengja námið um tvö ár í einu stökki, tel ég að það hefði verið 

betri leið að opna fleiri námsleiðir fyrir starfandi kennara og bjóða upp á möguleika á 

hærri launum sem hvatningakerfi. 
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